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Vuoden 2013 Tulevaisuuden Duunarit ovat täällä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täältä he tulevat, tulevaisuuden ammattilaiset. 
Dialogin missio on parempi työelämä. Uskomme 
vankasti siihen, että yhteisellä vuoropuhelulla 
teemme tulevaisuudestamme paremman. Koska 
katsomme tulevaisuuteen, meidän kannattaa 
kiinnittää huomiota myös tulevaisuuden 
työntekijöihin eli nykypäivän opiskelijoihin. He elävät 
nyt opiskelijan arkea, mutta ei mene kauaakaan, kun 
he jo paiskivat hommia yrityksissä ja yhteisöissä 
nykyisten työntekijöiden rinnalla. 
 
Sukupolvi toisensa jälkeen uudistaa maailmaa. Niin 
myös nykynuoret. Tämä uusi sukupolvi tulee 
luomaan työelämän aivan toisenlaisen 
toimintakulttuurin, joka perustuu pitkälti siihen, 
millaisessa ajassa ja ympäristössä nämä nuoret 
ovat kasvaneet ja kouluttautuneet – eläneet 
lapsuutensa ja nuoruutensa. 
 
Englantilainen sosiologi ja empiirisen 
arvotutkimuksen guru Ronald Inglehartin mukaan 
nuoret toimivat laajempien kulttuuristen muutosten 
edelläkävijöinä, ja siksi heidän arvojensa ja 
asenteidensa voi tulkita ennustavan myös 
tulevaisuuden yhteiskuntaa. Nykykeskustelua 
seuraamalla joku voisi todeta, että Suomen 
tulevaisuus ei nykynuorten arvoja ja asenteita 
seuraamalla näytä kovin valoisalta. 

Me Dialogissa mukana olevat olemme eri mieltä. 
Nykynuorilla on kaikki mahdollisuudet tehdä 
maailmasta entistä parempi paikka: he ovat 
skarppeja, ajattelevia, kriittisiä ja reippaita. 
Tulevaisuus on hyvissä käsissä. 
 
Duunipäivänä arvostetaan hyvää työtä kaikkialla. 
Kannustaakseen tulevaisuuden toivoja tekemään 
hyvää työtä, Amis-Dialogissa mukana olevat 
yritykset halusivat palkita 10 ammattioppilaitoksesta 
ympäri Suomen Vuoden Tulevaisuuden Duunarit, 
jotka ovat jo opiskeluaikana osoittaneet sellaista 
tekemisen meininkiä ja reipasta asennetta. Tämä on 
kovaa valuuttaa myös tulevassa työelämässä. 
Palkitsemalla Vuoden Tulevaisuuden Duunarit, 
yritykset haluavat osoittaa nuorille sitä arvostusta, 
jonka he ansaitsevat.  
 
Nuoret - jatkakaa samaan malliin! Tulevaisuuden 
työpaikat odottavat teitä jo. 
 
Seuraavaksi esitellään nämä reippaat tulevaisuuden 
toivot, joista kaikki voivat inspiroitua!  
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Keitä ovat Vuoden Tulevaisuuden 
Duunarit? 
 
Jokainen tarvitsee tsemppausta ja kannustusta 
työssään. Erityisesti sitä kaipaavat kuitenkin nuoret, 
jotka vielä etsivät paikkaansa työelämässä ja 
hakevat omia vahvuuksiaan. Siksi Amis-Dialogissa 
mukana olevat yritykset haluavat kannustaa 
ammattiin opiskelevia arvostamaan osaamistaan ja 
tekemään hyvää työtä tulevaisuudessa. Opiskelijat 
palkitaan maineella ja kunnialla sekä kunniakirjalla 
ja palkinnolla.  
 
Vuoden Tulevaisuuden Duunarit valitaan Amis-
Dialogissa mukana olevista ammattioppilaitoksista: 
Jyväskylän ammattiopisto, Keuda (Keski-Uusimaa), 
Lappia (Kemi-Torniolaakso), Omnia (Espoo), 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto (Joensuu), Saimaan 
ammattiopisto Sampo (Lappeenranta ja Imatra), 
Salpaus (Lahti), Stadin ammattiopisto (Helsinki), 
Tredu (Tampere) ja Varia (Vantaa).  
 
Kaikki voittajat eivät halunneet tulla julkisuuteen, 
joten heitä ei esitellä. 
 

  
Miten Vuoden Tulevaisuuden 
Duunarit on valittu? 
 
Ammattiin opiskelevat ovat voineet ehdottaa 
mielestään timanttista tulevaisuuden duunaria 
nettikyselyssä samalla, kun he vastasivat Amis-
Dialogin tietolähteenä toimivaan kyselyyn. Lisäksi 
alkusyksyn aikana Amis-Dialogin tiimi on käynyt 
kampanjoimassa hankkeesta yhteistyö-
ammattioppilaitoksissa ympäri Suomen. Näissä 
kampanjoissa paikallisilta opiskelijoilta ja opettajilta 
on tiedusteltu vinkkejä potentiaalisista Vuoden 
Tulevaisuuden Duunareista. Voittajat on valittu 
näiden toimenpiteiden perusteella. 
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Ja tässä he ovat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Johanna Vähä & 27 vuotta 

Ammattioppilaitos Lappia ja pintakäsittelyala, josta valmistun keväällä 2014.  
Opiskelen itselleni toista ammattia, sillä olen jo aikaisemmin opiskellut kokiksi. 
!

Monipuolisten tehtävien työpaikka: vaihtelevat remonttikohteet ja työtehtävät.  
Unelmien työpaikassani työ on säännöllistä ja työyhteisö on tietysti mukava. 

Olen koko ajan kiinnostunut uusista asioista, enkä voi koskaan oppia riittävästi.  
Teen tietysti kovasti töitä. Uskon, että ammatissani tärkeää on se, että osaamme  
kuunnella asiakastamme: kun tekee töitä asiakaslähtöisesti, menestyy. Parasta  
opiskelussani ja työssäni ovat ne onnistumisen tunteet, kun asiakkaiden odotukset 
ovat täyttyneet tai jopa ylittyneet. Sellaista palautetta on mukava saada. 

Halu ja kiinnostus omaa alaani kohtaan: kun siitä on innostunut, myös jälki on hyvää. Lisäksi aion 
kuunnella tarkasti asiakastani, jotta osaan vastata hänen tarpeisiin. Omaa motivaatiota aion pitää yllä 
opettelemalla uusia juttuja ja hankkiutumalla vaihteleviin työtehtäviin. 

Ammattioppilaitosten opiskelijat ovat valmiita ja motivoituneita töihin.  
Meiltä valmistuu hyvää porukkaa, joilla on hyvä ammattitaito ja korkea 
into päästä työelämään! Täältä me tulemme! 



Jani Vaara & 18 vuotta 

Ammattioppilaitos Omnia ja metalliala. Valmistun keväällä 2014.!

Olisi mukava tehdä hitsauksen keikkahommia ympäri Suomen.  
Toki unelma olisi tehdä niitä vakituisessa työsuhteessa. 

Opiskelussa tärkeintä on olla läsnä ja ahkera sekä tehdä kaikki tarvittavat 
hommat huolella. Työssä puolestaan turvallisuus on kaiken a ja o. Lisäksi tietysti ahkeruus ja 
tunnollisuus ovat tärkeitä asioita työn tekemisessäni. 

Halu päästä haastamaan itseni: en pelkää vaativaa työtä ja haluan oppia uutta. Ahkeruudella, 
tunnollisuudella ja kyvyllä oppia uutta pääsee mielestäni jo pitkälle. 

Lupaavat nuoret ansaitsevat töitä! 



Elisa Suokas & 17 vuotta 

Keuda. Opiskelen toista vuotta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Valitsin  
tämän alan, koska unelmani on päästä tekemään töitä nuorten kanssa. !

Työpaikan ilmapiiri ja mukavat työkaverit ovat minulle tärkeintä työssä. Unelmieni 
työpaikkaan on mukava mennä joka aamu ja siellä on ihana ja avoin ilmapiiri.  

Uskon käytännössä oppimiseen. Toki ensin pitää tietää teoria, mutta sitten sitä 
pitää päästä soveltamaan. Työntekijänä haluan olla henkilö, joka on avoin ja  
valmis ottamaan muiden neuvoja ja palautetta. Olen sellainen ihminen, jolle  
uskalletaan tulla puhumaan ja kertomaan asioita. 
 

Aion pitää työn ja muun elämän tasapainossa. Kun tekee muutakin kuin töitä, myös työpanos on 
parempi. 

Antakaa nuorille mahdollisuus tehdä töitä – olivatpa ne sitten kesätöitä, 
pätkätöitä, vapaaehtoistöitä tai mitä vaan.  Ei myöskään kannata tuijottaa 
liikaa todistusta, vaan keskittyä enemmänkin persoonaan.  



Juho Vaarakallio & 16 vuotta !

Stadin Ammattiopisto, jossa opiskelen hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkintoa ekaa vuotta. 

Unelmatyöni on huippuravintolassa, erilaisissa tehtävissä. Voisin myös kuvitella  
itseni myynti- ja markkinointihommissa elintarvikealalla. 
 

Asenne on tärkein! Hyvällä asenteella pääsee pitkälle opiskeluissa ja töissä. 
 

Vahva usko ja tahto omaan tekemiseen. Haluan pärjätä ja tehdä myös töitä sen eteen. Jälleen, asenne 
ratkaisee. 
 

Minusta teille kehkeytyy vielä toistaiseksi "hiomaton timantti" työelämään. 



Antti Reponen & 17 vuotta 

Opiskelen toista vuotta Salpauksen Heinolan toimipisteessä turvallisuusalaa.  
Turvallisuusala kiinnostaa minua ja tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet. 

Työntekijöiden ja johdon välillä tulee olla tasa-arvo. Hyvässä  
työpaikassa on hyvää johtajuutta, johon kuuluu välittäminen. Kun työntekijät  
kokevat, että heistä välitetään, se antaa mahdollisuuden tehdä työt hyvin.  
!
Opiskelussa minulle on tärkeintä pitää huolta kokonaisuudesta ja, että  
opettajien ja oppilaiden välillä on vuorovaikutusta. Tunneilla ollaan läsnä. 
Työnteossa taas tärkeintä on tehdä hommat kunnolla ja tehdä niitä asioita,  
joita oikeasti rakastaa. Hyvä työ ei tule puheista, vaan käytännön teoista. 
	  	  
!
Haluan pitää vahvasti kiinni arvomaailmastani. Vain tätä kautta voin olla tyytyväinen siihen, mitä teen ja 
miten teen.  

Työelämässä ei kenenkään kannata ajaa vain omaa etuaan, vaan tehdään  
ennemmin töitä puhtaalta pöydältä yhdessä, jotta kaikki saavat oman palansa 
kakusta.  
!



Emilia Issakainen & 16 vuotta 

Opiskelen Pohjois-Karjalan ammattioppilaitoksessa ensimmäistä vuotta. 
Teen kaksoistutkintoa eli valmistun sekä lähihoitajaksi että ylioppilaaksi. 
!
Haluaisin opintojeni jälkeen työskennellä sairaanhoidon alalla kuten  
äitini. Työpaikassa tärkeää on rento ja mukava työympäristö,  
jossa autetaan ja tuetaan kaveria.  

Opiskelussa pyrin kuuntelemaan mahdollisimman hyvin tunneilla ja tekemään muistiinpanoja 
läpikäytävistä asioista. Lisäksi jatkan lukemista myös kotona. 
  
Työnteossa tärkeää minulle on tehdä töitä ahkerasti ja hyvin, jotta kaikki saavat hyvää palvelua. 
!

Haluan olla kaikille mukava. Kuten kultainen sääntökin menee, muut tekevät sinulle kuten sinä teet 
muille. 
!

Nuorilta voi myös vaatia asioita kuten ajoissa töihin tuloa ja sitä, että tekee työt 
mahdollisimman hyvin. mahdollisimman hyvin  Saa ja pitää olla sopivassa määrin  
tiukka, mutta myös mukava. 
!



Henri Neppenström & 19 vuotta!

Opiskelen Tredussa maanrakennuskoneen kuljettajaksi kolmatta vuotta.  
Valmistun keväällä 2014. Alan valinta oli helppoa, enkä ole sitä katunut. 
!
Tärkeintä työpaikalla on hyvä porukka, palkkaus, joka on kohdillaan ja, että  
kaikki asiat toimivat. Työn tekemisen tulisi olla rentoa ja huumorilla höystettyä,  
mutta kuitenkin ammattimaista.  
!
Opinnoissa haluan tehdä yhteistyötä mahdollisimman paljon opettajien kanssa.  
Yhteistyön tärkeyttä ei voi liiaksi painottaa myös töissä.  
  
Työnteossa tärkeintä on tehdä asiat juuri niin kuin ne on sovittu vailla ylimääräisiä säätöjä. Pyrin 
tekemään töitä rehellisesti, ahkerasti ja hyvällä moraalilla. 

	  	  
!Haluan tulla kaikkien ihmisten kanssa toimeen, koska vain sitä kautta työkin pysyy mielekkäänä.  
Lisäksi kielitaito on yksi vahvuuksistani ja uskoisin myös siitä olevan hyötyä tulevaisuudessa. 

Ottakaa rohkeasti opiskelijat ja nuoret töihin. Nuorissa on paljon potentiaalisia tekijöitä  
ja he ovat tulevaisuus.  Älkää suosiko konkareita, vaan antakaa nuorillekin  
mahdollisuus. 
!



Aaro Vaara & 18 vuotta!

Opiskelen Variassa sähkö- ja automaatioperustutkintoa kolmatta vuotta.  
Valmistun keväällä 2014.  
!
Aikaisemmissa työpaikoissa, joissa olen ollut on ollut rento ilmapiiri. Tätä olisi  
mukava kokea jatkossakin. Lisäksi mukavat työkaverit ja hyvä meininki ovat  
tärkeitä asioita.  
!
Opiskelussa olennaista on keskittyä tärkeimpiin asioihin ja käydä ne läpi niin  
monta kertaa, että asiat tulevat selviksi. 
  
Työnteossa taas tärkeintä on tehdä hyvää jälkeä. Tähän vaikuttaa työnpaikan 
ilmapiiri: rennossa porukassa on helpompi tehdä hyvää työtä. 
!
Työntekijänä olen ahkera, ajoissa työpaikalla ja oma-aloitteinen.  
!

Ei ehkä terveiseni työnantajille, vaan enemmän yleinen tsemppi: töitä löytyy kaikille,  
jos on tarpeeksi ahkera ja jaksaa etsiä töitä! 
!



Olli Holma & 18 vuotta!

Saimaan Ammattioppilaitos Sampo ja Imatran toimipiste. Opiskelen sähkö- ja  
automaatioasentajaksi kolmatta vuotta. Valmistun myös ylioppilaaksi.!

Tärkeintä on hyvä ilmapiiri ja kivat työkaverit. Töiden pitää olla vaihtelevia, !
jotta aina ei tarvitse tehdä samaa. Mieluusti tekisin töitä  ihmisten kanssa.!

Molemmissa oma asenne ja suhtautuminen on tärkeää. Lisäksi uskon!
omatoimisuuteen. Työnteossa maalaisjärkeä kannatta käyttää rohkeasti.!

Haluan tehdä työni laadukkaasti. Työkaverina aion ymmärtää muita ja haluan olla kaveri työporukan 
kanssa myös vapaa-ajalla. Haluan olla sellainen työkaveri, joka on hyvä kuuntelemaan muita ja 
auttamaan heitä huolien kanssa. 
!

Nuorissa on tulevaisuus! Panostattehan siihe, että nuoret otetaan mukaan  
imemään oppia vanhoilta työntekijöiltä ja omaksumaan heidän hiljainen tietonsa.  
Pyörää ei kannata keksiä uudelleen.!
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Tulevaisuuden toivomme arvostavat arjen tärkeitä perusasioita. 

He eivät toivo kuuta taivaalta ja he ovat valmiita paiskimaan 
hommia ahkerasti ja reippaasti. Tulevaisuutemme on hyvissä 

käsissä! 
 
 

Onnittelemme vielä lämpimästi kaikkia Vuoden 2013 
Tulevaisuuden Duunareita! Lisäksi nostamme hattua ihan 

jokaiselle ammattiin opiskelevalle. Jatkakaa samaa hyvää työtä! 
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Mikä on Duunipäivä? 
 
Huuda hep, jos ympärilläsi tehdään hyvää työtä! Keskiviikkona 16.10. vietettävä Duunipäivä on tempaus 
paremman työn puolesta. Duunipäivänä kiitetään kaikkia niitä hyvää työtä tekeviä ihmisiä, jotka ahkeroivat 
erilaissa työpaikoissa päivittäin. Hyvä työ ei katso koulutustaustaa, työnkuvaa tai käyntikorttiin painettua titteliä, 
vaan se on tekijästään kiinni. Kuka vain voi olla hyvän työn tekijä. Käytännössä hyvä työ on monenlaisia asioita, 
esimerkiksi sitä, että hoitaa hommansa huolella, ratkaisee työssään ilmenevät haasteet reippaasti, piristää 
muiden arkea tai innostaa muita tekemään töitä hyvin. Kiitoksen ansaitsee niin aamubussin iloisesti tervehtivä 
kuljettaja, R-kioskin avulias myyjä, jämäkkä toimitusjohtaja, ongelman ratkaissut tiimikaveri, mummua lämmöllä 
hoitava lähihoitaja kuin oman lapsen innostava opettaja. Duunipäivä on Amis-Dialogi-hankkeen tempaus 
paremman työelämän puolesta  
 

Mikä on Amis-Dialogi? 
 
 

Dialogi on maailmanhistorian ensimmäinen työtaistelu, jossa työntekijät ja työnantajat ovat samalla puolella. 
Dialogi tutkii ja kehittää parempaa työnteon arkea yhdessä yritysten, niiden työntekijöiden ja opiskelijoiden 
kanssa. Dialogi on viestintätoimisto Ellun Kanojen vetämä hanke ja sen missio on parempi työelämä. 

  
Vuonna 2013 Dialogi on amisten, kun selvitetään, millaisia työelämätoiveita ammattiin opiskelevilla on. Amisten 
kanssa saman pöydän ääreen tulevaisuuden työelämää muovaamaan istuvat Hartwall, Helsingin Energia, ISS 
Palvelut, Lemminkäinen, McDonald’s ja Metsä Group.  
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Lisätietoja: 
 

Joonas Pikkarainen 
040 152 2221 

joonas.pikkarainen@ellunkanat.fi 
 

Anna Inget 
040 835 7077 

anna.inget@ellunkanat.fi 
 
 


